
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 

č. 13/2018-2022 dne 3. dubna 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 18 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 20. března 2019 

(RM č. 12/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 13-202/2018-

2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za rok 2018, 

hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů a rozpočtového plánu subjektu 

na následující období roku 2019 a dále informace ve věci výkonu širšího spektra služeb 

žádaných městem Sedlčany (RM 13-203/2018-2022); 

 

▪ a to jako orgán jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady subjektu 

Sedlčanské technické služby, s. r. o., hospodářské výsledky této společnosti za období roku 

2018 (v souboru výroků usnesení RM 13-204/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ pro případ subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o., o rozdělení zisku dosaženého za rok 

2018 ve výši 3.189,13 Kč tak, že pro tvorbu zákonného Rezervního fondu bude postoupena 

částka 159,46 Kč (5 %) a nerozdělený zisk bude účtován částkou 3.029,67 Kč (95 %); 

(v souboru výroků usnesení RM 13-204/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření Smlouvy o nájmu pozemku, mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a nájemci, 

jejímž předmětem je užívání pozemku parc. č. 226/2, druhem pozemku trvalý travní porost 

o výměře 111 m2 v k. ú. Setrouň, obec Sedlčany, za jednotkovou cenu 10,- Kč/m2/rok, 

tj.  celkem 1.110,- Kč/rok, s účinností ode dne 1. dubna 2019 (RM 13-205/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-6020148/003“, mezi 

městem Sedlčany, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Dobříš, zastoupené AZ Elektrostav, a. s., Bobnická 

2020, 288 01 Nymburk, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno 

na pozemcích v majetku města Sedlčany parc. č. 1835/1, parc. č. 1835/5, parc. č. 1855/1 a 

parc.  č. 1862/1 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – ulice Potoční), a to za účelem provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 

přípojkové skříně, za cenu 110.950,- Kč (včetně DPH); (RM 13-206/2018-2022); 

 

▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 12/III. patro) v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany na adrese ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, a to potřebným 

(manželům), dosud trvale bytem Suchdol (RM 13-207/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o dílo na samostatnou stavební akci pod názvem „Opravy na bytovém 

domu č. p. 1172“, a to s vybraným uchazečem, firmou Dlouhý – povrchové úpravy staveb, 

se sídlem Sedlčany, Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 45869677, cena 

1.450.378,68 Kč bez DPH (RM 13-209/2018-2022); 

 



 

 

 

▪ uzavření Smlouvy o dílo na samostatnou stavební akci pod názvem „Opravy na bytovém 

domu č. p. 1174“, a to s vybraným uchazečem, firmou S-B, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČO 25652362, cena 1.432.977Kč bez DPH (RM 13-

210/2018-2022); 

 

▪ objednání prací na akci pod názvem „Vodovodní přípojka – minigolf“, a to s firmou 

1. SčV a.   s., IČO 25652362, za cenu 47.238,60 Kč bez DPH (RM 13-211/2018-2022); 

 

▪ návrh Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zařazené do rozpočtu města 

Sedlčany pod názvem „LAS – umělé povrchy dráhy, sektory“ (RM 13-212/2018-2022); 

 

▪ ustanovit komisi pověřenou k úkonům zadavatele dle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro výběr dodavatele stavby 

zařazené do rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy 

dráhy, sektory“, která bude pracovat ve složení: 

Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Eva Kropáčková, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer 

a Ing. Martin Havel (RM 13-214/2018-2022); 

 

▪ přijetí daru jednostupňové projektové dokumentace, vyhotovené generálním projektantem 

A8000, s. r. o., se sídlem Radniční 7, 370 01 České Budějovice, (autorský tým FLERA, s. r. o. 

a A8000, s. r. o., číslo zakázky 16180224), určené pro výběr zhotovitele stavby, jejímž 

předmětem je rekonstrukce/revitalizace Městského parku Sedlčany na pozemcích 

parc.  č. 103/34, parc. č. 103/80, parc. č. 115, parc. č. 124/1 a parc. č. 1631/2, zapsaných na LV 

10001 a pozemku parc. č. 103/68 zapsaném na LV 1050, vše k. ú. a obec Sedlčany, v hodnotě 

459.800,- Kč,  a to od dárce, Maranatha z. s., IČO 26585065, se sídlem Praha, Jemnická 887/4, 

140 00 Praha 4, Michle (RM 13-218/2018-2022); 

 

▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjemcem jsou 

osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 

povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřených Darovacích smluv 

(vyhověno dvěma případům žádostí č. j.: SOC/6050/2019 a SOC/ 6328/2019; výše daru celkem 

činí 2 x 800,00 Kč); (RM 13-219/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zamítla: 

▪ společné užívání ubytovací jednotky č. 9/III. patro na adrese bytového domu Strojírenská 

č.   p. 791, 264 01 Sedlčany, kterou dosud obývá pouze jedna fyzická osoba, a to s ohledem 

na dodatečně podané vyjádření smluvního uživatele ze dne 2. dubna 2019, kterým ruší svůj 

předchozí souhlas poskytnutý zájemci o společné užívání (RM 13-208/2018-2022); 

 

▪ Žádost o umístění pouťových atrakcí (č. j.: ST/5978/2019), doručenou na Městský úřad 

Sedlčany dne 21. března 2019 (RM 13-217/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat výběrové řízení na zajištění 

nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce zařazené do rozpočtu města 

Sedlčany pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ (RM 13-213/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 



 

 

▪ a to ve smyslu ustanovení platného uživatelského vztahu uzavřeného mezi vlastníkem 

nemovitosti (město Sedlčany) a uživatelem (MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.), s uzavřením 

Smlouvy o podnájmu části nebytových prostor – místnosti (sklad nebezpečného odpadu) 

pro organizaci – Domácí hospic Křídla Sedlčany, za částku podnájemného ve výši 1,- Kč/rok 

(RM 13-215/2018-2022); 

 

▪ a to ve smyslu ustanovení platného uživatelského vztahu uzavřeného mezi vlastníkem 

nemovitosti (město Sedlčany) a uživatelem (MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.), s uzavřením 

Smlouvy o podnájmu části nebytových prostor, místnosti v 1. patře objektu bývalé polikliniky 

(současné neurologické ambulance), k užívání třetí osobě, za účelem provozování lékařské 

služby s podmínkou, že výše podnájemného nesmí překročit alikvótní výši nájemného 

v přepočtu na užitnou plochu podnajímaných prostor (RM 13-216/2018-2022). 

 


